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RYTOJ LONDONE PRADEDAMA 
LAIVYNŲ KONFERENCIJA

KINIJA IEŠKO PRIEMONIŲ GYVENTO
JUS APDRAUSTI NUO BADO

Franeijoj Komunistai Pasilieka 
Kalėjime

ŠVEDŲ MENO PARODA STOCKHOLME
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Bostono Kardinolas Vyks Į 
Eucharistinį Kongresą

WASHINGTONE PAREIKŠTA: NEW 
YORKE YRA GALYBES SMUKLIU
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PASIRUOŠĘ STOTI 
KONFERENCIJON
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HAGOJ KONFERENCIJA 
BAIGIAMA
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Kongrese Yra Sumanymas Visoj Šaly Sekma
dieniais Uždaryti Teatrus

100,000 SLAPTŲ SALIŪ- 
' NŲ NEW YORKE

LONDONAS, saus. 19. — HAGA; Olandija; saus. 19.

j • ; ; . . 1 » '
Visų penkių didžiųjįj valpty- — Antroji karo atpihlymo ko

kių delegatai atvyko karo lai- nferenęijta čia baigiama. Nu- 

vynų konferencijom ' sakoma, kad rytoj Youngo pla

no visiška sutartis bus pasi

AVASHINGTON, saus. 19. 

— Žemesniuose Kongreso rū

muose svarstvta New Yorke 

pravesti tardyiųnS apie pro-

KARDINOLAS VYKS f 
EUCHARISTINI KON

GRESĄ

BOSTON, Mass. — Jo K- 

minencija kardinolas O’Con-| 

nell, Bostono arkivyskupas, SjjH 

liiįncijosj vykinimų tame mie- met vadovaus arkivyskupijos

rašyta. Tada delegatai išvaži

nės kas sau.

Vokietijos delegacijos kova 

už savo tautos teises pasiro-

Ain. J. Valstybių delegaci

ja vakar turėjo ilgų pasikal

bėjimų su ministerių pirmini

nku MacDonald. Matyt, tas pa 

sikalbėjimas rvtoj bus atnau-
jintas. Tu pasitarimu tikslas d,‘ lu5fios Pasta"K»B- Santar- 

abicm šalim laikvtis vie- Tfc Regatai vokie-

čius savo pusėn paveržė.

Įvairių kliūčių ėmė* statyti 

mažosios valstybės. Bet j 

tai neatsižvelgta.

yra

nodo nusistatymo.

Antradienį Anglijos kara

lius atidarys konfereneijų.

KINIJA UŽ PAGELBĄ 
BADAUJANTIEMS ATMESTI KOMUNISTŲ 

REIKALAVIMAI
NANKING, saus. 19. — 

Tautiškoji Kinijos valdžia la

bai rimtai darbuojasi

PARYŽIUS, saus. 19. — 

rasti Francijos pėrlamente valdžia 

priemonių gelbėti milionus ba išnaujo laimėjo, kada parla- 

,liaujančių kiniečių. Deja, tam mentas balsų didžiuma atmetė

tikslui siekti neturi pinigų.

Norima nors ateity apsi

drausti panašaus didelio bado. j komunistus. Tam paliuosavi 

Iškeliamas sumanymas visoj mui valdžia priešinosi, 

šaly pradėti maisto taupymo

kampanijų. ARKIVYSKUPAS UŽ PA
GELBĄ DARBININKAMS

KANADA TIKISI KONFE
RENCIJOS PAVYKIMO

komunistų atstovrj reikalavi

mų paliuosuoti iš kalėjimo tris

OTTAAVA, Kanada,

LONDONAS, saus. 18. — 

Liverpooly kuone visos kata- 

saus. ]įĮ<ų parapijos gyvuoja iš taip

19. — Kanados valdžiai atsi- vadinamų proginių darbininkų 

dėjusiai tėmysis ir klausysis, • (kada yra progos jiems gauti 

kas bus veikiama karo laivy-darbo), pareiškė to miesto a- 

nų konferencijoje Londone. Jrkivyskupas Doįvney lordo

Valdžia tikisi, kad konfefe- majoro konferencijoje, apta-

ncija turės pavykimo., Tada ir'rjant tų darbininkų padėtį.

jai sumažės išlaidos ginkluoji ,

... j Arkivyskupas reikalavo ko-
tis ant vandens. ' . , , . .

___________________________ kiu-nors būdu pagerinti tų

BOLŠEVIKŲ “CAR1ENES” •1>roginni darbininkų padėtį.

Nes šiandieninė tvarka ypač 

skaudžiai atsiliepia į jaunus 

vvrus. s

PARĖDYMAS

BERLYNAS, saus. 18. —

Lenino našlė Krupskaja yri iv. A . .. . , ,

, , ,, . v . , dziuma tu darbininkų dirba
bolševikų mokyklų viršininke . ... , x t.L .'

(direktore). Anot žinių, jinai

parėdė visiems Rusijoje kny-

Arkivyskupas sakė, kad di-

uoste ir jie katalikai.

gų pardavėjams-krautuvinin- 

kams sunaikinti visas Ėibli- 

jas, Talmudui ir Koranas.

APAKINO 40 VAIKŲ

ATSISAKYS MOKĖTI 
MOKESČIUS

LONDONAS, saus. 18. — 

Tautininkai indėnai, kurie an

dai savo kongrese išsprendė 

kovoti už Indijos nepriklauso

mybę, pirmiausia atsisakys 

mokėti mokesčius už vandenį. 

Tai bus pirmoji tos kovos 

priemonė.

niųs
ste. ; : ‘ Įmaldininkįjai į Tarptautini

■ Nė\v Yorko kongresmonas Eucharistinį Kongresų, įvykį 

Sirovich kalbėdamas pareiškė, siantį Kartagoj. ji :•

Šis vaizdas nutrauktas iš Orlaivio. Tai Švedų ruošiama paroda šalę Stockholmo. kad prohibieįjų vykinti, pade-į Maldininkija Bostonų apleis 

Apatiniam dešiniąjam šonė matomi pastatyti būtai, kur bus stiklo, audeklų, naminių ti daugiausia kriminalistai. Ir balandžio 23 d. franeuzų gar-

baldų ir kt. eksponatai. ■____________________ ______________ ___________  štai jų apsaugoje šiandie New laivių Rochambeau.

Yorke veikia apie 1,90,000 sla- Maldininkai turės progos a-

STEYL MISIONIERIAI TŪ
RI NAUJUS MISIJINIUS 

NAMUS

KDELNE, Vokietija, saus. 

18. — Steyl misionieriai arba 

Dieviškojo žodžio Draugijos 

misionieriai atidarė nauju^ 

misijinius Šv, Arnoldo namus 

Neuenįtiręhen, Weet talijoj.

Muensterio vyskupas pirmini

nkavo.

į'

CHICAGOJE
MAJORAS NEPATVIRTI

NO BIUDŽETO

Chieago miesto ma joras an

trąkart nepatvirtino aldermo- 

nų tarybos pravesto “ ekono

miško ” biudžeto, kuriam trū

ksta apie 5 milionai dolerių.

Majoras tarybai nurodo bū-

Atimta virš 4,000 dolerių
Praeitų penktadienį penki i

ptų saliūnėlių (speakeasies). -plaukyti Liurdų, Lisieux ir ki-

-----------------------------------------------tas šventas vietas Europoje.

plėšikai atėmė 4,228 dolerių UŽ TEATRŲ UŽDARYMĄ Be kitko aplankys dar ir O-

nuo M. Halsey, Central Ma

nufacturing Distriet bankos 

pasiuntėjo, Bridgeporte. Pini-

SEKMADIENIAIS berammergau, ten pamatyti 

Kančios Vaidinimų.

AVASHINGTON, saus. 19. i ---------------------------------------------

gai buvo siunčiami j Paekard — Kongreso atstovas Lauk-į KO BIJO SAUSIEJI 
Motor Co. ofisų. ford iš Georgia patiekė suma-1 ---------------------------

—T---------------- —— nymų visoj šaly sekmadieniais i DETROIT, Alielų.* saus. 18.

Pripažinti kaltais uždąryti k m tomų jų vaizdų te- Aati-Salaon. lygos suvažia-
East Chieago majoras Hale,'atn,s- 8a™ "•■>«<">•»«• »««- ™e reikSta taim5s- kad Pri‘ 

, policijos viršaitis Regaa ir ™s "W,a‘» <’»>• a“Sa“™P »>»»"» . «™(kart5

Dieviškojo Žodžio Draugija ‘•n® kur-nore Ka»“ ‘®>s truk- ( kaltinamojo pr:- d» arba vienerius sun- atmes šalin proh.bicųo, kada

buvo pirmutinė vokiečią ka- mill™us.Anot jo, »a t- tei- kiąją darbą kalėjimo už šit,!ji šalia, ims vadovauti,

talikų misijinė draugija. Įku- jne^eenemis lėlan om.s nega- Knle Hammonde. Jie buvo ka- ’ istatyn.o peržengimą

rta 1875 metais, Kultnrkamp. 1,,na "P”eltl 

f o laikais, Steyl’e, Olandijoj, 

tikėjimų platinti pagonų šaly

se. !

, Miestas įsiskolinęs
Chicagos Piliečių Komiteto

Įtinami už nusižengimus pro- 

hibicijai. GALYBES NEPRISTATY
TŲ LAIŠKŲ

Tad tartasi šiandieninį jau

nimų kaip nors supažindinti 

su gyvavusiais pirmprohibici- 

niais laikais, kada šalis buvo 

pilna saliūnų. Būtent, norima 

jaunimui atvaizduoti tų laikų 

baisenybes.

Tarnautojai neapmokėti
Šiandie Steyl misionieriai pirmininkas Šilas H. Straivn Chicago, Cook apskrities ir Ynktvhėse

turi 6 vvskunus 4 anaštali- Commercial kliubo susirinki- mokykln 18,844 tarnautojai v-f “ , m. tvui. įau. ;e 

. U1 O \y. Kup , pa, 1 VnihAdnmas nfldnvA dmit ’ ‘ i -*• v , , dėl blogu adresų ir kitų prie- j

„iu„ prefektą,, 1 apaėMinj ™ sS/ntma M 7*!“. M batams neprietaty-i TRYS SARGYBOS NARIAI
a,lmi„i,tratofiS, 1,000 kun.^ą a" kri<^ ir mo “ " ,ta virš 23 milionai laišku ir KALĖJIME
ir 1,300 brolių. Misionieriauja mlestm> apskričiai ir mok} k- tusti, 

šiose šalyse: IKinijoj, .Taponi- lom" truks laidoms

'joj, Filipinuose, Olandų Rytų kadir 8nrinks Pr*3»fi'! d™-!

| Indijose, Naujojoj Guinejoj, -IP ni<1tų mokesčius (taksas). vl,„aR„ ... , . , . ..

. .. T RnrinVuR mnkpvėinc qknln .• • lenų, kas perduota valstybes
Amerikos J. A alstybėse, Bra- trinkus mokesčius skolų at- nl8 sudauze pravažiuojantį au-Į. ? 

zilijoj, Argentinoj ir Čili (Chi- m°kėjimui liuks apie 28 mili- tomobilių. Žuvo II. A. Bowen, 

le). oni^ dolerių. nietų, Schaefer Oil and Re-

fining Co. vedėjas.

ATĖNAI, Graikija, saus. 

118. — 40 vaikų iš mokyklos

f
pasiųsta į Keserion ligoninę 

jų akis patikrinti.

Patarnautojai atliko baisių 

klaidų. Vaikams į akis jialei- 

do šmirkštyne ne tų, kokį rei

kėjo, skystimų. ATaikai sukly

kė. Subėgo gydytojai. Nebuvo 

pagelbos. Vaikai neteko regė

jimo.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

AVASHINGTON, saus. 19.

Traukfnio užmuštas
Chicago llighlands trauki

, ta virš 23 milionai laiškų ir 

i siuntinių. Nesurasti nei adre

satai, nei siuntėjai. Tuose lai- 

; škuose rasta apie 250,000 do-

' iždui.

BUFFALO, N. Y., saus. 19. 

— Uždą lyta kalėjiman trys 

pakraščių sargybos nariai už 

ėmimų papirkimų nuo svaiga

lų šm ugel n inkų.

KONGRESMONO SABATH 
SUMANYMAS

Gaisras misijoje
CHpCaAuete d™usKES iuž trumpesnes darbo

Į St. Mary misijoje, arti Te-

------------------------------ chny, III., kilo gaisras naktį

AVASHINGTON, saus. 18. iš penktadienio į šeštadienį. 

'— Kongreso atstovas Sabath Sudegė tik viena daržinė su

KAS BUS NUNCIJUM 
BERLYNE?

BERLYNAS, saus. 18. —i

ŠALTIS VALANDAS

Tomis dienomis (’hieagų ir 

apylinkes palietė didelis šal-

patiekė kongresui sumanymų pora šimtų vištų. Apie 225 se- KiIę gandų. kad čia kardino-!1*8’?0. nebflta>" l*‘nk'

biliaus formoje atšaukti 1921 nelių buvo paruošti apleisti j0 paicelli nunciatūrų užimsiųs .t4l<^en‘° i šeštadienį vidunak- 

metais pravestų įstatymų, ku- įstaigų, jei gaisras būtų per- mopgjgn. Testą- !f‘iw buV° !4 laiPs,\ilJ ŽPmiau

riuomi uždrausta medikaliams simetęs j svarbiausių Įstaigos Nu0 1923 in rugsėjo ()' Kai-kuriose apylinkėse dar

tikslams gaminti, pardnoti ir būtų. — ________ • - m--- - • žemiau. Gi ryte šeštadieni

vartoti alų ir vynų.

1924 m. monsign. Testą turi „ . . , .
„ .v . . Chicagoj buvo 16 laipsniu ze-

jo Popiežiaus pasiuntinybę ’ 1

AVASHINGTON, saus. 18. 

— Paštų tarnautoju organiza

cija “National Federation of 

Postoffice Clerks” darbuoja

si paštų tarnautojams sutru

mpinti darbo valamlas visais 

šeštadieniais — tik ligi pu

siaudienio.

Kongresmono nuomone, to Nubaustas už girtavimą Rhinelande (Pareiny). Nno ni*au ?
Žemiausia temperatūra tuo 

laiku buvo Melrose Parke —

. įstatymo atšaukimas išgriauti Privatiniu detektivu iš Chi- to laiko jis buvo nunciatūros 

| svaigalų šmugelninkų organi- eago, II. G. Schilling, 40 m., sekretorium Viennoje, paskiau 

(zuotų veikimų ir palengvinti i'r V. Gerhaitft, 35 m., kuriuo- pasiųstas diplomatinėn misi- ' zor™au • 1 0M ’ Pr’
šiandie nepakenčiamas šaly du AYaukegane dirbo apskri- jOn į Peni respublikų. Iš ten * g*™? \

dėl prohibicijos gyvenimo sų- ties valstybiniam prokurorui jam gryžus jis paskirtas nun-[A ^?F81 f. ~~ ? ‘ XT ^,auslft

lygas. surasti slaptas svaigalų par- ciatnros auditorium Muniche,

----------------------------------------------davyklas, teismo nubaustu Bavarijoj. Šiandie jis yra Po-

NEAV YORK, saus. 18. — pabaudomis už girtavimų. piežiaus valstybės sekreto

riaus ofise.

j Monsign. Testą yra gimęs

Suraižė vyrą
Suimta Mrs. Nina Gardiner, 

23 m^ kuri peiliu suraižė sa

vo vyrų, inžinierių.

Apskaičiuota, šioj šaly yra

Žmogelis mirė
nesnių kaip 65 m. amžiaus, kil Mirė Ch. Zens, 28 m., kurs šiaurinėj Italijoj 1886 m. Vo- 

rie reikalingi pašalinio šelpi- Marąuette bflte įkrito į keltu- kietįjos katalikų tarpe jis da- 

mo. ' ' j vo skylę (šaftų). ug gerbiamas.

virš du milionu žmonių, ge-

temperatūra buvo Harvey — 

14 laipsnių žeminu O.
Šeštadienį popiety šaltis 

kiek atleido. Bet mažai.

Daug žmonių nukentėjo nuo 

nepaprasto šalčio ir įvyko ne

mažai gaisrų ir šiaip visokių 

nelaimių.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų .. $10.06 
Britanijos 1 sv. sterl 4.87 
Francijos 100 frankų 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 franką 19.38 

Vokietijos 100 markių 23.91

3.93

13.98
5.23
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“DR A U G A Sta

llelna kasdien, Uakyras ssluaadienlee
PHBMDMBRATOe KAIMĄ: Metame — K-M. F»- 

— Trims Mėnesiams — K-**. Vienam
(ui — 75o. Europoje — Metama |7.K. Pusei Ma- 

—■ Kopija .Ko.
Bendradarbiams lr korespondentams raitu negru* 

Jei neprašoma tai padaryti lr neprlalunčlama tam 
Ini palto lenkių.

fteCaktorloa priima — ana Iki li:M nnL

mo” darbeliais pasižymi. Ar gautinos lietu
viams, ištilvxo, reikia saugotis nuo tų visokių 
“svieto” lygintojų. 0 tam goriausia priemo
nė — susiorganizuoti į katalikiškas organiza
cijas, skaityti tik tikybinės ir tautinės min
ties leidžiamus laikraščius.

■w ^asa žirniu4iSuusiv £0, 1930
....r. i .. ......................................

ĮVAIRUS straipsniai
II || II w Ita 1 ii ..J---------------

KOMUNISTŲ DARBININKŲ KLUBNAMIS

RADIO PRAMONĖJE NE
DARBAS.

Skelbimu kalnoe prlslunfilamoe parelkelsvua.
Ibnnai sekančiai dienai priimami iki I

vaL po piet

PROTESTAS DEL POLITINIŲ PRIEŠŲ 
PERSEKIOJIMO.
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DIENOS KLAUSIMAI

Taip vadinamas “International Coiumit- 

tee for Political Prisoners” yra pasiuntęs 

Lietuvos atstovui Vašingtone, p. Balučiui, 

protesto laiškų del politinių vyriausybės prie

šų žiauraus persekiojimo Lietuvoje. Proteste 

minima tik socialdemokratai ir komunistai, ra 

iš i kė reikia spėti, kad tas “tarptautinis ko- ir 

mitetas” gina tiktai socialistus politinius ka

linius. Esu vyriausybė persekioja opozicijų tuo 

tikslu, kad kuoilgiausia išsilaikius valdžioje; 

teisinami plečkaitininkai ir komunistų agen

tai. , •

Kai|* žjųoute, tautininku vyriausybė la

biau jKigs^įvjoja' katalikus, kurie visiškai nėra

ARGENTINOS SOCIALISTAI.

ijįietuvos konsulas Argentinoje, p. J. Skin

ki sf>“ Argentinos Lietuvių Balse” paskelbė

$|ų, kuriame socialistų lyderius, “pagarsė

jus jis savo darbais ne vien Amerikoje, bei 

ir sietuvoje”, vadina provokatoriais. Apie 

socialistų šulų, savo laiku dirbusį “N-nų” 

redakcijoj, buvusį “S-ros” redaktorių, kon

sulas p. J. Skinkis taip rašo:

Radio pramonėje gyvuoja 

nedarbas. Prasidėjo pirm Ka

lėdų. Kai-kas kaltinu kilusių 

pasiautų \Vall gatvėje, kada 

Šerams kainos sugriuvo, lšda- 

lies gal ir teisybė. Daug žmo

nių, kurie su keliais šimtais 

įr kelias tūkstančiais leidosi 

į slidžias spekuliacijas, pra- 

ado savo paskutiiiius pinigus 

dar įbrido į skolas* Tie 

žmonės, kurie galėjo radio

radio instrumentus paimtu 

apie 450,000,(XX) dolerių arba ' 

40 nuošimčių daugiau, negu 

1928 metais. Be to, 1929 nte-

i
tais daug instrumentų ir į' 

užsienius išsiųsta. Bet šiandie 

ir j ten siuntimas sumažėjęs., 

Praėjusiais metais radio' 

instrumentų pramonėje dirbo 

dešimtys tūkstančių darbi-' 

ninku. Dėja, didžiumoje jau-! 

nos mergaitės’| ir moterys. J 

Tarp jų jokios organizacijos. Į 

Pigiai apmokamos. Daugiau-j 

sia dirba akordu, ty. nuo!
Tai naujas “moderninis” komunistų pastatytus Sokolni-

instrumentus (priimtuvus)‘štukų. Darbas nelengvas. Nes’ki (Maskvos distrikto) darbininkams klubnamis. Amerikoj 
tokių struktūrų pavadintume grudų eleveitorium. Bet-gi ne

manykit, kad ir komisarų tokie klubai. Jįe turi užėmę gra

žiausius Maskvos palovius.

• (I 5 5

■ 11 - -e-—-"....................... .................................... ......................................-- ■

pirkti, neteko pinigų tam pir

kimui. Tokiu budu radio pra

moninkai ir pirkliai galėjo 

nukentėti.

Tečiaus svarbiausioji to

nusikaltę nei valstybei, nei: tautai, tačiau apie ’nedarbo 'priežastis, tai garny - 

tai proteste nėra nieko sakoma. Matomai,'bos perviršis. Daug kompani- 

tani Jjoi|iįtetui rūpi ginti tik socialdemokra-i jų pirm kelerių metų ėmėsi 

tai iiių komunistai,’kurię ištakiųjų knisasi po-skubiai gaminti radio instru-

pamatais, ‘ norėdami Lietuvų pra

žudyti.

DEL KO JIE PRIEŠINASI?

‘lš savo pusės aš perspėju lietuviškųjų 

visuomenę, kad saugotųsi šių provokatorių 

™^feittlistų — “Dr.” red.). Jų tarpe yra ži-

mentus. Tai buvo kuodidžiau- 

sio pasipelnymo tikslas. Poros 

metų bėgiu gamyba begalo 

praplėsta ir pagaliau apsižiū

rėta, kad pagamintų instru

mentų atsirado didelis pervir

šis. Pagaliau atėjo blogesni 

laikai. Visur daug darbininkų 

paliuosuota iš darbų. Radio 

pardavimai sustojo. Pramonė

je kilo nedarbas.

Apskaičiuojama, / kad šių 

metų pradžioje rahio instru

mentų gamintojai turėjo virš 

vienų milionų pagamintų pri-

jei nori daugiau uždirbti, tu

ri skubėti. Skubus gi darbas 

priguli mio darbo mokėjimo 

ir įpratimo. Darbus išmokt), 

reiškia pusdykiai dirbti.

Savo ražu radio instrumen

tų gamintojai nusako šiems 

1930 metams didelį pavykimų 

savo pramonei. Jei taip, tai

inisionietius Doran tuojaus pie tų savo išsprendimų pra- 

pareiškė. Jei komisijos pusių-įnešė tarpvalstybinei komisi- 

lymai bus įvesti, areštuotų1 jai. Pažymi, kad šiandie urba 

žmonių skaičius, padidės ma-į artimoj ateity išleisti naujus 

, žiauria 50 Nuošimčių. Reiškia,1 šėrus butu klaidinga, kadangi 

butų pavartų, ifctd‘organizuo-J jei kubtlaūgiau žmonių bus Į nėra žinoma, kada visiškai at-

to darbo priešaky stovi va-.areštuojama, tai ir prohibici- 

dai pasidarbuotų .šios. pranio- į ja pasekmingiau bus vykina- 

nės darbininkus ir darbinin-įma.

kės suorganizuoti.

Aguona.

sigaus birža, kurioje dar ne

senai įvyko daug pasiaubos 

ir ligšiol nėra ten pastovių

SAUSIEJI TURI IŠKILMES.

Socialistų ir komunistų spauda visu 

smarkumu priešinasi Vytauto jubiliejaus ata

tinkamam paminėjimui. Dabar jie varo dide

lę agitacijų, kad nustačius savo pasekėjus 

lįoi$us Konstantas Norkus, prieš kurį Lietu- 'prieš Vytautų, kuri jie vadina išdaviku ir ki-

vojjriužvesta 2 (dvi) bylos už išgavimų iš j lokiais vardais. Bet jei Vytautas, būtų vertas 

jpilimių įvairiais apgaulingais būdais virš ' to vardo, kokį jam duoda socialistai ir ko- 

1641000 litų! Nuskriaustųjų tarpe daug lietu- į munistai, Vytautas turėtų būti jiems artimas, 
į viųkgvvena Argentinoje. Šį ponų laukia teis- i Socialistų plečkaitininkai, komunistų Kapsu- 

pna^su visomis pasekmėmis... Nė šiandien — ! kai, Angariečiai ir kiti yriu tikri mūsų tau- 

I rytį. Konstantui Norkui teks atsakyti teis- į los išdavikai. Tai kodėl nepasisavinti sau Vy-'imtuvų. Ktu-kurios dirbtuves 
jąieįiĮŽ pagrobtus žmonių pinigus. Todėl dar -tauto, jei jis buvo tokiu tautos nenaudėliu, uždarytos ir vargiai greitai 

karjjį persergiu visuomenę, kad pasistengtų

Kadangi Kongrese sausieji stiprių kainų, 

atstovai sudaro didžiumų, su- ■ Ar biržoje buvusi pasiauba 

prantama, tos komisijos ir daug palietė geležinkelius ir 

prezidento sumanymai — pa-J ar kompanijos nuo kainų 

siūlymai bus perdėm pravesti. Į Puolimo daug nukentėjo, vi-

Visoj šaly sausieji fanati- Proliibicijai vykinti bus pas- suomcnei labai mažai žinoma, 

kai turi nepaprastas iškilmes. į kirta daugiau teisėjų, daugiau i'l ik žinoma, kad kompanijos 

Prezidento Hoover paskirta Į agentų, bus pastatydinta dau-jsu dideliu atsidėjimu tėmijas, 

komisija vykinimo įstatymų į gjau kalėjimų. Tas brangiai kas Wall gatvėje veikiasi. 
reikalais paskelbė savo įžen-1 atsieis. Bet užtaigi sausie- 1929 metais geležinkeliu 

giainąjį raportų prohibicijos sįelns fanatikams bus užgana kompanijos apie 126 milionų 

klausimu. Tas raportas yra padaryta.

toksai, kokio sausieji pagei

apsisaugoti Konstanto^yrkaus irjo sėb]

kaip kad daugelis socialistų ir komunistų. Bet ^)US atidarytos. Kitose mažai 

ne tame dalvkas dirbama. Gaminamos ivairiau-

,.’7. sios instrurfienfų Salys, kadan-

tas nebuvo išdaviku. Jis buvo di-

davo. Organizuoti sausieji fa

natikai šiandie skaitosi kaip

ir nėoficialė ęšios šalies val-

gi šios reikalingos parduotų Jie Parėdė komisijai pra j traej jos, neį

Ne vienų kartų jau buvo 

musų laikraščiuose pareikšta, 

kad už. tų nulemtu padėtį ne- 

galima kaltinti nei -

dolerių panaudojo nau

jiems išrenginiams, kaip tai 

naujiems vagonams, senų va

gonų t}iisjjhiuį^keliiį gerini

mu, ir t? t Kadangi šįmet

tūbų dirbtuvės nia- 

nedarbo paliestos. Nes 

tūbų daug sunaudojama ir

aiai. ir te t Kadangi šįmet 

nuo til ir kitų išrengimų at- 

sisnky’iį, tad įsitėmykite, 

kiek tąi mažiau darbo bus 

ant geležinkelių. Jau šian-

________________________;die datig darbiųinkų paliuo-

MAŽAI DARBŲ ANT GELE>uotn, paskiau — dar daugiau 

ŽINKELIŲ........ ’ j.iu ntleista.

Darbų sumažėjimo priežas

į Nežiūrint užtikrinimų iš

AVasbingtono apie gryšidntį 

gerbūvį, geležinkelių kompa

nijos išsprendė pirmaisiais ke 

liais šių metų mėnesiais ne

pirkti jokių išrengimų, neiš

vesti jokių naujų geležinkelių 

ir neišleisti pardavimui nau

jų šėrų.
Geležinkelių kompanijos a-

nešti tik tai, kąs jiems yra I. ... ' ... • , OL. •
_ T • ... |kitko. Kalti patys .Piliečiai

nn.ndinirfl Tiri IrnniiKnu nnfii.i . . *naudinga. Tad komisija netu

rėjo reikalo įsigilinti į klau-' 

sinių, ar probibicija šaliai 

naudinga ar nenaudinga, 

kaip gyventojų didžiuma į 

tai atsineša. Tik pasiūlė 

griežtesni, ir stropesnį prolii-

gyventojai.

D. C.
me “nerasi daugiau nieko kaip provokavimų ! J**5 40'gynė. Bet svarbiausia priežastis del ko ■

Vytautas, anot socialistų, nevertas paminė- dauJ Pinodama, 

jimo, yra ta, kad jis labiausia nusipelnė ka- Wasbingtono praneša,

talikybei, kad jisai daug bažnyčių pastatė. Į kad radio instrumentų pra- 

■ nionė pergreitai ir trumpu lai-

Nežiūrint socialistų spaudos agitacijos ]iu praPįplėtė. Pastaraisiais 

, 'prieš, prisirengimai prie Vytauto 500 metų 1^;,;, įkurta perdaug dirb-1'"!11 . . . ...................................

rie savo laikraščių skiltimis patarnavo aferis- mirties sukaktuvių paminėjimo yra daromi. įuvį„ jogc visose i metus ga- ®.u^ teisiami bo prisieku- 

Tikimųsi, kad visos mūsų kolonijos šį svarbų ,im„ pggamįut; apie 15 nlilio- 
patninėjimų kuoiškilmingiausia suruoš. instr„ment„, ka(l tuotarpu

--------------------------------- į normaliai į metus galima par-

Dienraščio “Draugo” tradicinis koncer-'duo’ti vos pusketvirto miliono

ir šmeižimų' tų asmenų ir organizacijų, kurie 

ųeppįaiko K. Norkaus ir jo sėbrų kriminališ- 

kų darbų”. Laikrašty apgailestaujama, kad 

“jam pasisekė apgauti” šiaurės Amerikos 

“Naujienų” ir “Keleivio” redaktorius, “ku-

to provokacijoms pašvęstoms apšmeižimui do

rų Argentinos lietuvių visuomenės veikėjų, 

talpindami jo ilgiausius šmeižtai aiškius ‘is 

Argentinos’ po įvairiomis slapyvardėmis”.

’Tai matote, lietuvių socialistai ne vien 

plečkaitiuda. bet ir kitokiais “svieto lygini-

bicijos vykinimų. Pasiųlė, kad 

menkiau nusižengę probibici- 

mi be

šių teisėjų. Dėlto, federa- 

lįams teisėjams yra reikalin

ga suteikti platesnių teisių, 

kų gali atlikti Kongresas.

$Jichajil’as Jurjėvič’as -Lermontovas.

MUSŲ LAIKŲ KARŽYGIS.
i'

Au^e neilgai vaikysiuos kulkų ar 1<ardo 

gmijlgį: tada prisim{ijjy t. įųaųe ir ątlęisjc 

mali;”. Jis atsigrįžo lt ištiesė jai rankų 

atsiiįpi'eikininiui. Ji nepaėmė rankos, tylė- 

f, Stovėdamas už durų aš pro plyšį te- 

:galėjau įžiūrėti tiktai jos veidų; ir pu-

’ sidaįjrė gailu — tokis mirtinas išbalintas 

padengė mielų veideli? Negirdėdamas at

sakymo, Pečorinus padarė keletu žingsnių 

f link-durų;— jis drebėjo it, ar sakyt jum?

' Aš nianau, jis buvo pasirengęs ištikrųjų 

į išpildyti tai, apie kų kalliėjo žaisdamas.

, Tokis jau buvo žmogus, Dievas jį žinot

Tiktai, vos jis prisilietė durų, kaip'ji pa- 

feokg pradėjo raudoti ir metė i jam ant 

'kaklo. Ar tikėsit, aš, stovėdama* už durų, 

taip pat pravirkau, tai yru, žinot, ne taį, 

Jcad Obliau verkti, o taip — kvailystė!”

Štabs — kapitonus nutilo.

“Taip, prisipažįstu, — tari* jis įmis-

Jtui glamžydamas ūsus, man pasidarė kok-

las įvyksta sausio 26 d., Lietuvių Auditori-Į instrumentu.

joj. “Draugo” draugai nepamirškite. į 1929 metais už parduotus

v----------- r--------------------- :........... ........ ........ ' -
"Iti,' kad nė viena moteris mane taip ne- 

’ mylėjo.”

— lr ilgai tęsėsi jų laimė? — pa- 

! klausiau aš.

. -4- Taip, ji mums prisipažino, kad nuo

tos dieUos, krfi pamatė Pečorinų, jis daž

nai jai* vaidenosi sapne ir, kad nė vienas 

'vyftw nieKUoinet taip nepaveikė jų. Taip, 

jie buvo laimingi!

— Kaip tai nuobodu! — sušaukau aš 

nenoi'oms. Iš tikrųjų, aš laukiau tragingos 

išeities'ii- staiga taip netikėtai apgaut 

matio viltis?...

O pejųngi, —.tęsiau aš, — tėvas neda- 

sipiotėjo, kad jinai pas jus tvirtovėje?

-,—'^*aigis rodosi, jis įtarė. Po kelių 

dienų sužinojome mes, kad senis užmuš

tas. įtai kaip tai atsitiko...

Mano dėim’svs vėl pabftdo.

— Reikia jums atsakyti,, knd Kazbi- 

ėus sumetė, būk Azamatus tėvo sutikimu 

pavogė jo arklį. Bent aš taip leidžiu. Htai 

kartą jis ir laukė pakelėje per trejetų 

varstų už aūlo; senis grįžo iš bevaisių 

dukters ieškojimų; jo fisdenai (L'zdenas— 

čerkesų dvariškis, didikas) atsiliko —

Kada komisija paskelbė sa

vo raportų, prohibicijos ko-

siai mėlyna padange, nuolat labiau ap- 

šviesdami staigias kalnų pakriaušes, ap-1 

tė, išnėrė iš už krūmo, (Pyktelėjo užpa- t dengtas skaisčiu sniegu. Kairėje ir deši- 

kalvje jo ant arklio, kardo smūgiu jį nu- j nėję juodavo tamsios, slaptingos bedug- 

grioVė ’ žemėn, pagrobė * pavadžius — ir i nės, o ūkai rukdami ir raitydaniiesi, kaij) 

buvo toksai; kai kurie ūzdenai matė vis- ! žalčiai, šliaužė tenais kaimynių uolų riauk

tui buvo tamsyje — jis įsimųstęs jojo 

žingsniu, kaip staiga Kazbičas lyg ka

ką nuo kalvos; jie leidosi vytis, bet ne

pavijo.

— Jis atsilygino sau už arklio nusto

jimą — ir atkeršino, — tariau aš, kad 

iššaukti mano sėbro nuomonę.

— Žinomu, kaip ims juos priimta, — 

tarė štabs — kapitonas, — jis buvo vi

siškai teisus.

Tuo tarpu arbata buvo išgerta; se

nai pakinkyti žirgai perstipo ant sniego; 

mėnuo balo vakaruose ir jaiv buvo gata

vas nugrimsti savo juoduosna debesysna, 

kybančiuosna ant tolimų viršūnių lyg sku

teliai sudraskytos uždangos. Mes išėjome 

iš saklės. Priešingai mano sankeleivio pra 

našaviinams, oras prasiblaivė ir žadėjo 

nuims tylų rytų; žvaigždžių rateliai įsta

biomis pynėmis pynėsi tolimoje padangė

je ir viena paskui kitą gęso drauge su 

balzgano lytų atspindžio sklidimu tam-

šlėmis, lyg jausdami ir baidydamies die

nos artinimosi. Danguje ir žemėje vis

kas buvo tylu, lyg žmogaus širdyje ryti-, 

nės maldos metu; tik retkarčiais pūtė 

vėsus rytų vėjas pakeldamas arklių kar

čius, ai^vanktus šarma. Mes leidomės ke

lionėn; penki nuvargę kuinai vargais tem

pė mūsų veižiųius į Hud — kalną; mes pės

ti ėjome paskui dūlami po ratais akme

nis, kuomet arkliai nustodavo jėgų; ro(jė- 

si kelias vedė į dangų, todėl, kad, kiek

tis — tai praeitų metų pa

baigoje prekių vežiojimo su

siaurėjimas. Štai pr. gruodžio 

mėnesiu 50,000 mažiau įlio- 

dupta prekėmis, negu gruody 

1928 metų. Štai kadir lapkri

ty, 1928 m., buvo įlioduota 

5,144,208 vagonai, gi praeitų 

metų lapkrity tik 4,891,835 

vagonai. Į>«urb.

sma, kad aš taip aukštai vųš pasaulio — 

vaikiškas jailsmas, neginčiju, bet atsi

traukiant nuo visuomenės būklės ir arti

nantis prie gamtos, mes nenoromis tam

pame vaikais;, vist patirta atkrinta nuo 

sielos, ir ji darosi iš naujo tokia, kokia 

buvo kažkuomet ir tikimai, bus kuomet 

nors vėla. Tas, kuriam tekę kaip man 

klajoti po dykuosius’ kalnui ir ilgai, ii-

A .
gai įsižiūrėti į nuostabiuosius vaizdus ir 

godžiai ryti gaivinantį orą, pasklidusį jų 

tarpekliuose, -tas, žinoma, supras mano 

norą perduoti, papdsakoti, nupaišyti šiuos 

stpbuklingus paveikslus. Štai galop mes 

užkopome į Hud — kalnų, sustojome ir 

atsižvelgėme: ant jo kybojo debesys ir 

šaltus jo alsavimus grūmojo artimu audra;

akis galėjo įžiūrėti, jis vis kilo pugaliuu | bet rytuose visa buvo taip aišku ir auk- 

dingdainas debesyje, kuris dar nuo vakar ' suota, knd mes, t. y. aš ir štabs-kapitonas, 

ilsėjos ant Hud — kalno viršūnėj*, kaip Į visiškai apie jj pamiršome... Taip, ir 

vanagas, laukius grobio; sniegas girgždė- štubs-kapitonas: prastose širdyse grožio 

jo po mūsų kojų, oras darėsi retas, kad jausmas ir gamtos ilidingumas tvirtesnis, 

buvo skaudu alsuoti. Kraujas kas minutę ; šimtų karių gyvesnis negu mumyse, pra- 

plūdo j galvą, bet draug su visu tuo kaž- j džiugintuose pasakotojuose žodžiais ir

• * • •* z. -Ii
koks malonus jausmas paplito visomis popieryje.

mano gyslomis, ir man buvo kažkaip link- (Bus daugiau)

I KI
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Lietuviu Auditorijoje
flHk

3133 S. Halsted. Chicago I

METINIS
ru* «

GARSUSIS VARGON1NKŲ - VYRŲ CHORAS, Kuris Per “Draugo” Radio Koncertus 
Žavėjo Visus, Pasirodys Visoje Galybėje.

GALINGASIS LIETUVOS VYČIŲ “DAINOS” CHORAS, Sužavėjęs Jaunimą Ir Suaugu
sius Savo Dailiomis Dainomis “Draugo” Radio Koncertų Metu, Išmoko Naujų, Nepaprastai 
Gražių Dainų Metiniam “Draugo” Koncertui.

Mūsų Gabūs Solistai Ruošiasi Padaryti Tą Vakarą Tikra Meno Švente, Patenkinti Kiekvieno 
Grožės Jausmus. Visos Chicagos Kolonijos Dalyvaus “Draugo” Koncerte, Savo Gausiu Atsi
lankymu Parodys, Jog “Draugo” Radio Koncertai Visiems Patiko, O Ir Pats Turės Galimybės 
Padėkoti Mūsų Dainininkams Už Jųjų Vargą Begarsinant Lietuvių Tautos Vardą Pasaulio 
Akyse.
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DIECEZINĖS MOKYKLOS
gauna išlaikymų lygiai su val

diškomis gimnazijomis. Ispa

nijos katalikų pradžios moky

klose mokosi 641,000 vaikų ar- 

visų tos rūšies

manus švietimo dalykuose; budu pinigai sudaro vos apie 

!mokyklų inapektorius turi 125,000 dolerių sumų. 

kiekviena vyskupija ir tie lan- 80 atsitikimuose našlės gau 

ko ne tik diecezines, parapi- tas pomirtines panaudojo at

neš, bet ir visas kitas konfesi- mokėti morgičius; 115 atsiti-

, Viso pasaulio kalalikai ko* 

vojn už laisvųjų, už privatinę 

mokyklų. Jie niekur nesutin

ka, kad valstybė monopolizuo

tų švietimų. Kitiems paiikda-bu. 26 proc. 

mi laisvę, katalikui labai drų-| mokinių.

šiai kovoja ir už savas teises) Tačiau geriausių, rezultatų1 

ir laisvę. Katalikų laisvės ide-!yra pasiekę Olandijos katali-

alas švietimo srity: tai nuosa

vas ir pilnas mokyklų tink

las, nepriklausomingas nuo 

valstybės ir jos nekontroliuo

jamas. Kai kur jiems jau ir 

pavyko šj idealų įvesdinti, ki

tur už jį dar tebekovojama.

kai, kurie sudaro tik trečdalį 

tos valstybės gyventojų. Ten 

beveik visi katalikų vaikai 

mokosi savose vyskupijų mo

kyklose ir gimnazijose. Miš

riomis valstybinėmis gimna

zijomis naudojasi tik socialis-

Sitose kovose katalikams kar- tai ir dalis protestantų bei ne- 

tais tenka didesnių ar ma-' tikinčiųjų. Tarp valstybinių ir 

žesnių laikinų kompromisų pa; privatinių mokyklų čia reali- 

darvti. jzuota beveik visišką

Lietuvos katalikų mokyklos Privatinė mokykla

nes katalikų mokyklas.

Olandijoj katalikų švietimo

biurui vadovauja visų vysku 

ipų susitarimu paskirtas vie

nas asmuo, o tame biure dirba 

net 23 apmokami valdinin

kai. Mūsų aplinkybėse šios 

rūšies darbas prasidėtų gal 

visai kukliuose rėmuose: pagal 

Jurgi ir kepurė. Bet nedova

notina, kad Jurgis visų gyve

nimų 'paliekamas visai be ke

purės ir net be kitų pačių 

reikalingiausių rūbų. Žemės 

ūkio šaly reikia daugiau inok-

iki šiol buvo kompromisinio

slo kaip pramonės ir prekybos 

lygybė. Įj<ru5tuose q katalikų visuo- 

guuna is nieneį įrgį (jar }ay)aį daug stin 

•aidžios ne tik pilnų užlaiky-,jvajrįa mokyklų ir moks-

tipo. .Jos nebuvo tiek laimiu- < mų, mokytojams pensijas, bet (jc Prityrėme daug nepasise-

gos, kad gautų pilnų įrengi
mų ir užlaikymų, kinį joms 
garantuoja konstitucija. Lais 
vas mokytojų pasirinkimas ir
gi dažnai trukdomas.

ir mokslo priemones ir 90 

proc. statybos lėšų. Ir moky

klos kontrolė Olandijoj pave

sta ne kokiems politikuojan

tiems valdininkams, bet miš

Visų pažangių šalių vysku-iriai Kontrolės Tarybai, kuri 
pijos turi gausiai diecezinių j nusideda iš 5 asmenų, kurių 
mdkyklų, gimnazijų, net uni-Į vaikai lanko tų mokyklų. Miesj 
versitetų. Pas mus diecezines
mokyklas iki šiol pavaduoda
vo katalikiškų organizacijų 
mokyklos, kurių buvo irgi 
labai maža.

Dabar diecezinių mokyklų 
tinklas sparčiai auga įvairio-

tikėti savo žmonomis. Kai-ku- kasdien ir kasdien skaityto-

rie visai nenorėjo apsidrausti. 

Kiti savo pomirtines palikda

vo kitiems artimiems, bet ne 

žmonoms.

Ir štai pasirodė, kati tos a- 

pie našles ir pomirtines kal

kimų apie 781,000 dol., panau

dota namų pirkimui arba įmo

nių sukuriami; 466 ' ,)OS ,buvo neteisingos ir piktos.

niuose (6,812,000 dol.) atatin- j 
kainai įvestinta ir neša peilių; 

105 vaikai į mokslus buvo lei

džiami gautu pelnu iš įvestim 

tų 142,000 dolerių.

79 atsitikimuose našlės iš

naujo už vyrų išėjusios.

C. D.

BROLIAI AMERIKIEČIAI!
Š. m. gegužės mėn. 31 d. 10 

vai. į “Ryto” administracijų 

Kita apdraudos kompanija užėjo, atvykusi pasisvečiuoti 

tuo pačiu klausiniu ištyrė 69 į Lietuvų ponia Agota Sabu- 

darbininkų našles, kurios už tienė, gyvenanti Amerikoje

jas, jj paėmęs į rankas, dėkin

gai prisimins suvo geradarę 

užsakytojų.

Kiekvienas iš Jūsų taip pat 

padarys didelį džiaugsmų sa

vo artimajam, jei Naujų Me

tų proga užprenumeruos jam 

“Rytų” — vienintelį Lietu

voje katalikiškų dienraštį.

Žinoma, kiekvienas iš Jūsų 

neužmirš “Rytų” ir sau už

siprenumeruoti, ar sumokėti, 

jei dar nesumokėta, už pra

ėjusį laikų.

100 litų, pusei mėtų — pUt 
pusę.

 f

1930 METAIS
JAUNIMAS STATO GYV4 

PAMINKLĄ VYTAUTUI 
DIDŽIAJAM UŽSIPRE

NUMERUODAMAS.

“PAVASARI”

kinių ir skaudžių pamokų. 

Savo nelaimių kaltes 

kai kurie bando suversti skur 

tižioms ir vargingoms aplin-

vyrus gavo pomirtines. Ir štai 

kas patirta:

10 įvestino pinigus ir nau

dojos nuošimčiais.

1 atidarė mažų valgyklų.

7 apmokėjo savo namų mor

gimus.

7 pinigus panaudojo vaikų 

švietimui.

2 išsprendė pirkti namus.

27 pinigus panaudojo vyrų

St. Louis, 111., ir užprenumera

vo “Rytų” visiems metams 

net šešiems savo giminai

čiams. Be abejo, tai buvo gra

žiausia dovana, kurių Ji ga

lėjo savo senai matytiems gi

minėms, nes

kybėnis arba valdžiai. Bet palaidojimui ir kitokiems, rei-

“Pavasaris” jaunuolį — 

lietuvį išauklės doru, kilniu,, 

energingu, sąžiningu, narsiu, 

Tuo Jūs pradžiuginsite sa- J ištvermingu.

ve, kitus ir paremsite vienin j Vytautas Didysai pats fo

telį Lietuvos katalikų dien- Į kiu buvo ir tokiais nori ma- 

raštį. Ityti visus ateities lietuvius.

“Pavasaris” tekainuoja 5' 

lit. Kaunas, p. ,d. 88.

Prenumeratų galima siųsti
ar čekiais adresu: 

idministracija, Kau

nas, Duonelaičio g. 24. Lith

uania. Kaina metams: Lietu-

“ Rytas” eina'vo je —' 50 litų, Amerikoje —

pinigais
“Rvto”

Remkite tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienraštyj “Drauge”.

daugelis jau 'pradeda ir pas j kaimus.

save ieškoti savo nelaimių I Kokiais tikslais atlikta tie 

priežasties. Ir daug kas kons- i ištyrimai i Kad patikrinti, 

tuose ir savivaldybėse mokyk-Į mtuoja, pasįtaiko visuo-'ar moterys našlės tikrai išlai-

las kontroliuoja komitetas iš j meninių nuodėmių ir per omi-!tižios. Nes senai visur plačiai 
5: vieno tėvų iš valdiškų mo
kyklų, vieno tėvų iš privatinių ’ 

mokyklų, vieno valdiškos mo-
•1 fe 7

kyklos mokytojo, yieno pri

vatines mokyklos mokytojo ir

, ssionem pačių katalikų. Tokio

so šalyse. Tikrai grandiozinių vieno asmens (paprastai dva- 

rezultatų šia linkme pasiekė siškio), renkamo keturių pir- 

Anierikos vyskupai ir jų vado luųjų- Šitoks komitetas kon- 

vaujami katalikai. Ten kai traliuoja kaip valdiškas, taip 

kurie vyskupai naujoms pa- iv privatines mokyklas. Svar- 

rapijoius net neleidžia statytis j blausia, kad jis apsaugo mo- 
bažnyčių, kol jos nepasistato' kyklų nuo ministerio ar ins- 

mokyklų, nes jie griežtai tvir į pektoriaus sauvalės, apsaugo 

tina, kad busimosios parapi-'mokyklos laisvę ir mokytojo 

jos tikrasai pamatas ir pasto

vumo garantija yra jos kata
likiška mokykla. Prie tokio 
nusistatymo, katalikybė Jung
tinėse Valstybėse savistoviai

ropoję žmogaus vertė ir teisė 

negali tikėtis greit susilaukti 

taip gilios pagarbos kaip O- 

Jandijoj, Anglijoj ar kitur, 

auga ir stiprėja. Katalikų die j Mūsų krašto konstitucija de- 

cezijų ir parapijų mokyklose du mokykloms tuos pačius lais

mokosi apie pustrečio milijo-

kalbama, kad jos išlaidžios, 

kad gautas pomirtines nie

kais praleidžia, kad jomis

pakrikimo ir menko susirūpi

nimo švietimo reikalais retai 

kur pastebėsi, kaip pas mus. i negalima pasitikėti. Susekta 

Tiesa, atskiros katalikų orga-j kaip tik atvirkščiai.

Didelė didžiuma našlių gau 

tas pomirtines ne vien bran

gina, bet naudingai jas pa

naudoja. Tai atlieka nė vien 

savo, bet ir vaikų naudai.

Tos alielnos apie našles 

kalbos, kas blogiausia, kenke 

kai-kurių apdraudos kompa

nijų vedamiems reikalams. 

Daugelis vyrų pradėjo nepasi

nizacijos yra padarę tikrai di 

dėlių nuopelnų Lietuvos švie

timui ir tautiniam, atgimimui

K. Pakštas.
(“R.”)

NAŠLĖS IR POMIRTINĖS.

Kaip našlės sunaudoja po- 

vietos pastovumų. Rytų Ku- miltines (pinigus), kokias jos

vus pamatus, kaip Olandijoj.

no moksleivijos. Šitos jų mo-1 Konfesinė mokykla pagal kon 

kyklos nuo valdžios nepri- stitucijų naudojasi visiška ly- 

klauso. Jas inspektuoja vys- £>'hc su valdiška: t. y. ji tu-

kupijų inspektoriai.
Vokietijos katalikai ,’r-gi tu

ri didelį savų mokyklų tink

lų. Vien tik Prūsijos privati

nėse gimnazijose mokosi apie 

335,000 mokinių,, o šitų gim-

ri gauti ne tik mokytojų al-

apturi iš apdraudos kompani 
jų mirus jų vyrams?

f šį klausimų atsakoma žur

nalo “?Joney”. Pora didelių 

apdraudos kompanijų atliko 

tyrinėjimus. Viena kompanija 

ištyrė vienų tūkstantį našlių, 

kurios, mirus jų vyrams, ga

vo pomirtinių 5,000 dolerių ir 

aukščiau kiekviena. Kartu 

joms visoms išmokėta virš 10 

milionų dolerių.

Ir štai kas susekta. Nei 

vienam atsitikime nerasta,

gas, bet dar mokslo priemo

nes, kuru, šviesų, aptarnavimų 

remontų ir statybų.

Diecezinėms ir visoms ki

toms katalikų mokykloms kon Į kad kuri nors našlė gautus pi- 

nazijų didelė dauguma pri- traliuoti, inspektuoti organai nigus butų išlaikiusi ilgiau 

klauso katalikams. Tų pat rei- Nudaromi įvairiais būdais, j šešerių metų. Praėjus šeše- 

kia pasakyti ir apie Anglijos iQuebec’o provincijoj (Kana- riems metams jų nei viena ne- 

katalikus.1 Prancūzijos katali-Idoj) katalikų mokyklų tary-j turėjo gautų pomirtinių. Kai- 

kų diecezijos užlaiko labai di-|hon įeina visi vyskupai ir'.kurios gautas pomirtines islei- 

delį skaičių pradžios mokyklų,j lygus skaičius svietiškų kata- do praėjus trejiems metams, 

gimnazijų ir 6 aukštuosius|likų. Jungtinėse Valstybėse 

institutus. į kiek kitaip sudaroma tokia

Kai kuriose mažose valsty- taryba '' vadovauja vie- 

bėse katalikų padėtis ir-gi ne- nas 'J’^kupų, labiausia nnsi- 

bloga. Du trečdaliu Belgijos l 1 '-.'“.‘„r;..:

vaikų mokosi privatinėse kata j 

likų pradžios mokyklose ir 

vaikų darželiuose. Vyskupų ir 

vienuolijų gimnazijose Belgi

joj mokosi 29,000 vaikinų ir 

per 17,000 mergaičių. Katali

kų universitetas Louvaine y 

ra didžiausias ir geriausias 

Belgijos universitetas, kuriam 

ir sdcialistas švietimo minis

teris neatsisakė pašalpų teik

ti. Mažinu pažangios Vengri

jos katalikai irgi turi daugy

bę savų mokyklų, vidurinių 

mokyklų 71, o 42 jų gimnazi

jose mokosi arti 16,000 moki

nių ir moko 731 mokytojas.

ŠiWS kat. Vengrų mokyklos

Bet tik trisdešimts keliuose 

atsitikimuose gautus pinigus 

prapuldė pirkusios abejotinos 

vertės šėrus. Tie prapuolę tuo

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
tyrei}. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, nek'.aus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mu^ kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 

i jeigu turit kokią užsisenejnsią, Įsi
gerėjusią, chronišką ligą, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neattdėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

ln ėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

TUBBY

KilniaRCA Radiola

RCA Radiola 44. Kaina

RCA Radiola 46. Kaina

RCA Radiola 60. Kaina........

Majestic 90. Kaina su tūbomis 

Hftco Sc reen Grid

AtAVater Kent. Kaina

$54.00 be tūbų 

$75.00 be tūbų

$130.00 be tūbų 

.oo be tūbų

$116-00 
$119.00 

$69.00

Didelis pasirinkimas Naujų 1930 mo

delių BRUNSWICK, BOSH, SPAR-

TON, ZENITH.

Jos. F. Budrik. Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Telefonas Boulevard 4705

Mon? Does & Little Practising



i

Pirmadienis, Sausio 20, 1036 R M O n * R
X C A G O bustynė — $80,000; Kniglits

of Columbus — $1,000,000:

noj lietuvių šeimynoje. Ne tik----------------- •-------------------------------—

Chicagos, bet ir toliau. Taigi lieB TeL Mldway 8611
A

CLEVELAND, OHIO.
Iš Lietuvių: Centro.

Per Naujus Metus parapijos 

svetainėje didžiulė Aušros 

Vartų moterų draugija, buvo 

surengus šaunių vakarienę. 

Žmonių atsilankė daug. Prie 

stalo kalbėjo garbės svečiai: 

kun. V. Vilkutaitis, adv. Čes-

triai lauksime operos “Biru

tės”.

Centrininkas.

GARY, INDIANA.

National Guard Armory — paskutinė proga, nelaukit il- 

$250,000. .giau, gal pritruks. l)a per ši-

Yra 15 bankų ir “trust” 

kompanijų, 16 teatrų, kurių 

vieno pastatymus atsėjo su

virš $1,000,000, kito — $650,- 

000. Yra 53 viešbučiai ir vie

nas iš tų — Hotel Garyx— at

sėjo $2,500,000. Bažnyčių yru 

juod-

Miesto apžvalga.
Miestas 24 metų senumo. 7133 protestonų, 17 

V ietoj, ant kurios stovi šis veidžių, 14 — Rymo Katalikų, 

jaunas miestas, prieš 1906 5 _ stačiatikių ir 2 žydų. 

metus nebuvo nei vieųo bu- j Lietuvių parapija turi 4 
jd dinko, nei vieno gyventojo, budinkus: bažnyčių, mokyklą, 

(Buvo vien tik lekianty smiltys klebonijų ir seserų namų.

. . Ur pustynės. Šiandien miestas Gary’s išleidžia keturis laik

Po visu gražiu įssireisknnų turi 125,000 gyventojų ir yra raščius anglų kalboj.

ir linkėjimų, pirm M. Pūke- pavyzdžiu dvidešimto šimt- profesijonalų yra: 100 dak- 

bene trumpa, kalbėjo dek^ ,mežio progreso.

dama visiems uz atsilankyiiii). šiame mieste visos gatvės „ . .. „
Šio vakaro pelnas skiriamas !..................... -------------------J Teisėjas Elbert H. Gary,

musų bažnyčios maliavojimui. į yra svarbiausioji

nulis, art. M. č’i'žauskienė if\

parapijos komiteto 

Maksimavičius.

narys

tus du mėnesiu yra užtikrinta, 

o toliau nežinia. Knygos kai

na $1.50. Knygų randasi i 

“Draugo” knygyne:

2334 So..Oakley Avė. Chicago

Gudų Knygyne,
901 West 33 St.

Arba pas pati autorių.

Rev. P. Vaitukaitis,

2745 W. 44 St. Chicago, IU.
Pinigus siuskite čekiais ar

DR. R. C. CDPLER .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0141 
l Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllak 

Ir Ketvergale vakare

Telefonas Boulevard 1*39

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 13, 1 Iki I 

diena, ir 4:34 Iki 9:39 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli <6th Street Chicago. III.

.1 . | iri
s , yra tiesios. Per miesto vidurį i, . _ , , , . , .
: iJ .............................. , kuris mirė keletu metų atgal,

Sausio 10 d. parapijos sve

tainėj buvo surengta “bunco

gatvė

1 Broadvray, kuri eina nuo šiau-
buvo šio miesto įsteigėjas. Jis 

1906 metais į šių vietų atga-

pločio ir 8 mylios ilgio, be 

party Mot.-Sų-gos Jauname- , jokįo pasukimo arba užlinki-

•ię pietų link. Yra 100 pėdu beno v g' korp Tais w

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

DR. J. J. KONARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Weztern Avenue 

Tel. Prospeet 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt Bt.

' Tel. Canal 3380 
Valandos: 2-4 po pietų tr 7-* v. v.

Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory 2(37

Of. tr Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKAIf , « «£• Į-
3112 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas Ir Rezidencija 

• 604 8. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Kuo 8-4 po 
piet: Ūtarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

TeL Canal <764 Repubilc 846*

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

HALSTED STREET

NAMAI

AVĖ.

GYDYTOJAS ir chirurgas 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai- ' 
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- ! 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. i UUO 
Prospeet 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: '
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo j
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 4193 ARCHER

ReZ' S^A.lbaDy, TeL f™3- 1 Valandos: prieš pietus pagal sutartį
pect, 1830. Nedėtomis tik pagal su-

Ofiso Tel. Victory *893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU
S.

cių skyriaus pasilinksmini- 

*hnui. Tų “balių” surengė ir 

\visus, valgius bei dovanas au- 

ftojo fcedėju M. č'ižauskienė ir

K. Povilonienė. Jaunainečių 

susirinko apie šimtas.

Per penkias valandas žaidi

mo, dainavimo ir t. t. pavar

gusioj ir labai patenkintos

skirstėsi namo.

i

kals esančių pustynę pavertė 

į miestų ir, jo garbei, miestas 

jo vardu pavadintas. Dabar 

planuojama pastatyti jam pa

minklų už $80,000.

mo. Pradedant nuo šiaurinio 

miesto gatvės krašto, einan

čio rytų ir vakarų link gatvės 

yra po numerais: nuo 1-mos 

į iki 58-tos, o į rytus nuo Broad Lietuvių gyvena apie l,*500;

way yra vardais J. A. Val- |ir, berods, visi gerai ir suti- 

stybių. Pirmoji gatvė vadina- kiltie gyvena, 

si Massachusetts Street. G at Advokatas N. Valasina

tartį. i Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Runas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halstež 8t. Chicago 
arti Slst Street

VALANDOS: 1—2 po piet,
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
10-12.

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKA8

Gydo steigtas ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdlenų nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir . seredomis tik
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
A. L DAVIDONIS, M. D.

Tel. Lafayette 6793

vės vakarų pusėj nuo Broad- 

wav pavadintos buvusių J. A. 

Valstybių prezidentų pravar- 

dėm ir pirmoji yra \Vashing- 

ton Street ir eina iki AVilson. 

Basket Bali žaidime sujHaskni prasideda J. A. Vals- 

pliekė kitų parapijų tyiųus. tybių buvusių aukščiausio 

Ket^ergais po žaidimo būna teismo vyriausių teisėjų pra- 

šokiai. Sporto manegeris J.

Parapijos sporto ‘ klubas šį

met jau kelis kartus atsižy-

nicjo

Venclovas yra gabus sporti

ninkas ir šiaip įįetuvių tarpe 

veikėjas. Jis užima svarbių

V e . «• * t
parapijos iždininko vietų.

Sausio 12 d. per sumų Šv. 

Jurgio bažnyčioj girdėjom nau 

jų solistų, būtent Jurgį Ro- 

veršteinų, kurio malonus te-

vardėm, pradedant nuo Mai

ši įall Street.

Miesto yra sekančios dirb

tuvės: 5 “U. S. Steel” dirb

tuvės pastatytos už $150,- 

000,000. Didžiausios dirbtuvės 

yra Illinois Steel Company, 

American Slieet & Tinplate 

Company, National Tube Com

pany ir Gary Screvv & Bolt

noro balsas visus sužavėjo. į Company. Šiose dirbtuvėse dir

Žmonės einant iš bažnyčios 

viens kito klausinėjo: “Kas

PRANEŠIMAS VISIEMS

Gydytojas ir Chirurgas t Vai 

6558 SO. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Kelionė po Europą ir Įspu- j 
džiai.

Knyga išleista gerb. kun.; 

Vaitukaičio. Tų knygų

ADVOKATAI

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Kooun 1701

4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107

nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 

.šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
1446 S. 49 Ct 2924 VVashlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Cel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutarti

OPTEMITRISTAI

daugelis įsigijo ir labai paten- Tei. Randoija 0331-0332 vai. 9-6 
Vakaraiskinti šia knyga. Tų knygų puo

šia apie šimtą (100 paveikslų

gražiaosiį _baŽByay, stebu- - ,

klingų vietų, pirmų amžiaus i

krikščionių kankinių, antka- JOHN B. BORDEN 
pių ir katakumbų. Taigi ta j 

turėtų rastis' kiekvie- i

3241 SO. HALSTED STREET 
Tel. Victory 0562 

7-9 vai. vak. apart Panedęlio ir 
Pėtnyčjos

ai .......... , ■ ■

knyga

IMK T. A. D.
Nuo reumatizmo ir šalčio
Kas yra tas T. A. D.?

T. A. D. yra liuosuojantis, 

valantis ir taisantis vidurius

(Jutui fiųgflziunas Borden)
! ADVOKATAS

' 105 W. Adams Bt. Rm. 2117
Tclephone Randolph 0727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
ba suvirš 28,000 darbininkų.

Viena Illinois Steel Company 

tai do svečias su taip gražiu išmoka darbininkam algų per 

balsu?” Mat, Jurgi visi pa- !metus $50,000,000. Dirbtuvės 

žįsta, kaipo žymų vaidylų, bet į užima 7 mylias Michigan ežo- į vaistas, T. A. D. tūkstančiai

šį kartų, pasirodė ir puikus ' ro pakraščiu ir miestas turi 2 į žmonių vartoja, o milionai 

dainininkas. Valio, Jurgį! 'mylias ežero pakraščio pasi- ^ar nežino.

Lauksim kada daugiau dai-• maudymui vasaros laiku, kur

Tclcptfesae Roosevelt SOPO 
Natale: 8 iid S ryte Tel. Itcpub. #600

JOHN KUCHINSKAS

REZIDENCIJA 
4729 W. 13 PI. 
Tel. Cicero 3888

Nedėliomis
Susitarus OR. S. BIEZIS

nuosi. dažnai atvažiuoja maudytis 

žmonių ir iš Chicagos.

Per miestų bėga 3 upės,

Tų pačių dienų gerb. kleki

nąs viešai dėkojo art. M. Či- 

žauskienei už surengimų taip Grand Calumet, L/ittle Calumet 

gražaus Kalėdų programo, ku- i ir Deep River. Per miestų ei- 

rio pelnas $137.40 paaukotas Į n'a 9 geležinkeliai ir 6 elek- 

parapijai. • trikiniai geležinkeliai. Mieste

yra 5 “cab” kompanijos ir 2 

kompanijos su 180 busų, kurie 

kursuoja tarp Gary ir Chica-

rapijonis: Juozų Mačiūnų, 54 go. Kitos 2 kompanijos su 60 

m. amžiaus; Mykolų Slautų, basų vežioja žmones tarp Ga- 

46 meti), biznierių J. Kalakaus ry ir kitų Amerikos ir Cana- 

kų, 45 metų ir Ona Debesin

ių (slaugę) 21 metų. Visiems

Pradžioj šių metų mirtis at

ėmė iš musų tarpo šiuos pa-

Tel. Victory 6279

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 S. Halsted Street

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 
2-ras Ofisas 4191 Archer avė 

Tel. Lafayette 5820

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Phone Armitago 2822

DR. W. F. KAUSZ
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 8 P.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republjc 7868
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Ofiso Ir Kas. Tel. Boulevard 6918 Tel. Canal 0257 lies. Prospeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 

Rea 8201 S. WALLACE STREET
I

1821 SOUTH HALSTED ST.

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

3486 West 69 Street
Vai.: *—13 ryte, 1—4 p. p. t—* 

▼, ▼. Nedėlloj susitarus.

-J Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
i Valandos 11 .ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street

Chicago, III.

Tel. Boulevard 6631

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552 

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va-

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DENTIST AI

HĄt
MADB COOD wfth

mOlfams!

Office Boulevard 7043

DR. G. Z. YEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

6646 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 1*—13 nuo 2—4 po

pietų: 7—6:3* vakare 
Nedėliotais 1* Iki 19 

TELEFONAS MLDWAY 386*

Tel. Boulevard 1401

t

Palengvins aklų įtempimų kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose
ikare. Sered-jais ir Pelnyčio- į atsitikimuose, egzaminavimas daro- 

I mas su elektra, parodančia niažiau- 
; sias klaidas.

■ j Specialė a t yda atkreipiama moky- 
1 kios vaikučiams.

i Valandos nuo 10 ryto Iki 8 v 
į kare. Nedėliomis nuo 10 ryto i 
Į12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

aiis nuo 9

DR. Y. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

Tel. Canal 6223

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
'(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 iki 13 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartį

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

•ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rocktvell Street 

Telef. Itepubllc 9723

DR. HERZMAN
It HUSUOS

Gerai lietuviams žinomu psr SI 
metus kaipo patyręs gydytojas, eki- 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškų II- 
gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 1* — 19 pistų ir 
nuo 6 ikt 7:9* vai. vakara 
Tel. ofiso Canal 3119 Rea. So. *bors 
3238, arba Randolph 68*S.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milwaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:80 vakare

Clceroj 4847 W. Uth Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

25 METy PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETBISTAS

dos dalių.

^tieste randasi

laidotuvėse mandagiai patar

navo graborius Ad. Jokubaus- 

kas.

23,000 gy

venimo triobų ir svarbiausi 

budinkai yra pavieto teisda- 

rystės būtas (Superior Court

' iHouse), kuriame yra du augs-

Linksma naujiena l»»kly,l<>' lesni u.isn|0 bMai Si# bl,(Jin. 

mnsi) lari«s buk iuuz. J. Či- kas kajnuoja Taip

žauekas rengias nlntvti Pebljmt „alljas llliesto 

nmko opera “Birutė”. Jau kainuoja sūvir5 $1)000,000. 

buvo bandymu, eoliatlj. Kvie- Riti KVarbeani budinkai; Ca. 

Čia.™ žymiausi Cievelundo lie-, „ stat4, Bank auk5t|| 

tuviu dainininkui. Kode, opera $|E,ks Tenlpla _ 

bu« statomu paminėjimui 500 Metliodiaty Imžny-

metu „ukaktuv.i, Vytauto nur-

_ bendrovėa namas — $300,000;

- Kadangi niuz. č'ižauskas tu- ■ Miesto sode pasilsio namas — 

ri daug putyrimo muzikalių $L5O4XX); Y. M. C. A. namas 

veikalų statyme, tntgi nekan- ’— $550,000; Salvation Army

Šame Price for Over 
38 Year*

25 ooncee for 25/
Pun—Economlcal

MILL1ON9 OF POUNDS 
USED BY OUR GOVBRNMBNT

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 167th Street
Kampu Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6950 Ir 6377

Miesto Ofiso Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms #28 ir 986 
Tel. Franklin 4177

ABIEM PI SkMAŠTRLm
GmiaiiHiuM Mkuetuvas 

arbn įtrųiliMunc
pinigtiN

Jei ant vietos negau
ni. kreipk,. , o,UN 

5<Tc. „ž 6 - „ u4
Seinpeiig __ 10c

PROBAK CORFORATION

*U fMMT ««MM YO»K

Telephone Central 692*

F. W, CUERNAUGKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:3* iki 6 vai. vak.
«oal Office; 1900 So. Union Ava

Tel. Rooeevelt *71*
Vah nuo < iki * vai. vak.

-ą.

Ekspertas tyrimo akių Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue

Platt Bldg.. kamp. 1* St. 9 aukštas 
Pastebėklt mano Iškabu

Valandos nuo 9:8* ryto Iki 3:3* va
karo. beredomis nuo 9:6* iki II V, 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room *,
Pk«M Cianai #69*

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7689
Rea Hemlock 76*1

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenae 
Vai.: Nuo I ryto Iki I vakare

OR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

a

Rssldenctjos Tel. Plaaa 11**

VALANDOS:
Nuo 16 iki 19 dienų.
Nuo I Iid * po pietų.
Nuo 7 IU * vakara.
Nedėl. nuo 10 iki 19 dienų.

• r
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GRABORIAI:

S. D. LACHAW1GZ

515 j

2314 W. 23r.l Place
Chicago, Ui.

CHICAGOJE
y ' . 8»\

NORTH SIDE ŽINUTĖS labai palankus: niekuomet ji- 

----------------------------- įsai neatsisako paremti lietu-

Sausio 12 d. Labdarių, vie- J vių veikimų savo aukomis ir 

tino kuopa savo naudai su-1 užtat dauguma jj laiko savuo- 

ruošė labai puikų vakarų, su ja.

įvairia programa, kurių ižpil-1 X Kazimieras Kulbis nu- 

dė AVest Sideš Moterų Sųjun- pirko namus .ant Leavitt gat- 

gos choras, p. Brazaičiui va- vės, jisai mano juose įtaisyti

dovnii.įant, P. Brazaitis taip 

pat buvo atsivežęs ir solisčių,

rūbų valymo įstaigų.

X AVestsidės draugijos šiais

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laldotu- 

Vėaų kuopigiausia. Rel 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 
Arba 2516

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges 
nis už kitų patar 
oarimas.

J, F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didyels Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ark 

Tel. Yards 1741 H 1742
. 8KYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue
BKYRIU8

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero ?794

SKYRIU9
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. KADŽIUS
.noiAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE.
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad prlklaų- 
eau prie Krabu U- 
dlrbystės.

OFISAS
4(8 West 18 St. 

. Tel. Canal <174
SKYRIUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4881

as

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

/ *■

a tarnavimas 
lr

nebrangus. n«a nitorl
oae Išlaidu užlaikymui 
kyriij .Z.?. •

Nauja, grai -, 
rfyėn dykai

1307 Ąnhum avenue

VA > 
> >'f< A. PETKUS

Graborius ir Balzamuotojas

Mm šutei- 
klano thanda
gų, drauglšk, 
oatan avi nia ,

v. -Ti . •#,,j#
Patarus. n . 
įBOKp cfk>A

«o» dft..ys« 3’
prieuitesdulto 
Grabai pigiu 
net už >26 

OFISAS
8188 South ,

Baletrd St
Vlctory 4088- 

81

4434 So. Rodcwell Bt. 

Vtrglntt 1894

Telefonas Yards 1138'

STANLEY P. MAŽEIKA i- J. zolp
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Tūriu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prlelnųma.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRAnORH'S

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

J. Lulevifiius
oRAuonros m 
BzlLHAMVDTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 8. Haleted 
St. Chicago, III.

Tel. Vlctory 11»

kurios savo žavėjančinis bal- metais skubiai imasi įvairių 

sėliais nortbsidiečius palinks- parengimų ir pramogų rengi- 

mino. Dalį programos išpildė mo. Parapijos svetainė jau jų 

vietinis vargoninkas N. Ku- užimta visais žiemos šventa- 

lys, su mokyklos vaikučiais, dieniais.

P. A. Nausėda, Centro pir- SERGA PONIA VILEIŠIENĖ 
mininkas savo ilgoje ir turi

ningoje kalboje vakaro daly-

viug supažindino sti Labdariu- atstovė ponia E. Vilei

gosios Sąjungos nuveiktais jau antra savaitė kaip

darbais ir nžsibriežtais .tiks- iabai serga. Šiose dienose yra 

lais. Visus ragino prisirašyti jabai nusilpusi ir . nežino, kuo

prie Labdarių.

Begalo visi nustebo, kuomet

vakaro vedėjas pranešė, kad jus vykti su prakalboms j 

sekantis programo numeris* Melrose Parkų, o 19 d. sausio 

bus piano solo ir skambins turėjo būti su prakalbomis

fterpetis, dviejų metų senumo. 

Ir ištikrųjų pasirodė ant sce

nos visai mažas vaikiukas. 

Jam priėjus prie piano ir nž- 

lipus ant suoliuko (kitaip ne

galėjo pasiekti), palietus ma

žučiais pirštukais klevišus, 

pasigirdo žavėjanti meliodija 

“Vilniaus kalneliai”, po to 

“Gul šiandienų”, ir kitos Ka

lėdų giesmės. Ant galo, pas

kambinęs “Lietuva, Tėvynė 

Mūsų ”, publikai plojant, la-i 

bni gražiai galvutę palenkęs, 

nuėjo nuo scenos. Tikrai ta

me vaikuty kaž kas nepapras

to slepiasi.

Programai pasibaigus, pra

sidėjo lietuviški, šokiai. Visi 

šoko kas tik buvo svetainėj. 

Net ponas Centro prmininkas 

išprakaitavęs drožė suktinį 

ir kitus lietuviškus šokius, 

.Muzikantai buvo S. Berkelis ir 

Pr. Maskoląitis.

Bijūnėlis.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Juozapas Urmonas, lie

tuvis vaistininkas, ilgus metus 

darbavosi AVestsidėje, tai. bu

vo mandagus ir visiems ma

lonus žmogus, bet pereitais 

metais dėliai ligos ir noro grj- 

šti Lietuvon pasitraukė. Vi

si Westsidieeiai jo pasigenda.

X S. A. Mankowski, vais

tininkas lenkas, lietuviams

GRABORTUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDtJAH

1656 We$t 46th Street

kaitopas 4>tg Ir Paulina sta.
Ttl. Blvd. 8888

Nnlludlmo valandoj* kreipkitės 
prie fnanęS. patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
aegu kitur. Koplyšia dėl Šermenų 
OkAf.

■i n .......... ... ............................

BUTKUS
ClrtrtCRTAKIKa CO.
P. B. Hadley Lle.

Koplyčia Dykai 
FlO West 18th Street 

Čanal 8181

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS I

O f *1 s a s
4603 S. Marsh field Avenue 

Tėf Boulevard 8277

Bridgeport. — Vilniaus naš

inet bus galima kur išeiti.’ 

Ponia Vileišienę buvo žadė-

Marųuette Parke. Linkime 

viešniai greitai pasveikti.

Rožė.

PRALEISTAS ĮVYKIS.

Marųuette Park. — Nepas

tebėjau “Drauge” žinutės a- 

pie “Nervus”. Tai nors šiek 

tiėk parašysiu.

Kaip žinoma, AL S. 67 kuo

pos rengiamas vakaras įvyko

A. "A.
. 3% $ c

JONAS
PUKINSKAS

Mirė Sausio lt d. m.,
10:20 .vai. vak. 88' metų am
žiaus. Kilo iš Šiaulių apskr., 
Žagarės miesto. , _

Paliko dtdMiame nhlludlme 
moterį Julijonų, S sūnus: An
tanų.. Joriu, Tadeušų,: 6 Lietu
voje 3 dukteris: Justinų Pei- 
kų. Zuzanų ir Julijonų Šalkau
skienę, 2 žentu: Petrų ir Ta
mošių, brolį Kazimierų ir bro
lienę Antaniną, seserį Johanų 
Bartkienę, švogerį Steponų ir 
gitnihes. Lietuvoje marčių Bro- 
nislayų, brolį ir seserį.

Kūnas pašarvotas 2109 Ever- 
green Avė. laidotuvės bus pra
nešta vėliau. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas. į Šy. Mykolo pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu- 

, lydėtas į Šv. Kazimiero 'kapines. 
Nuoširdžiai .kviečiame visus 

gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Runai ir
Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Butkua Tel. Canal 3181.

A. + A.
MYKOLAS
BUMBLIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 17 d., 1930 m.. 8:30
vai., sulaukęs 52 metų am- 
žlatis, gimęs Lietuvoje, Plungės 
pantp., Žarėnų apskr. Ameriko
je išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Uršulę po tėvais Masu- 
laltė, du sunu: Bronislovų lr 
Albertų lr vienų dukterį Pran
ciškų, lr švogerį Simonų Venc
kų, o Lietuvoje seeerį Teodorų 
Ir švogerį Amazų.

Kūnas pašarvotas 1727 So. 
Pnlon Avė. Laidotuvės įvyks 21 
Sausio d., 8:80 vai., Iš namų 
į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lų, o Iš ten bus nulydėtas į 
Av. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mykolo Rumblio 
giminės, draugai Ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir sutelkti 
Jam paskutinį patarnavimų Ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę: Moteris, Runai lr
Duktė lr Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Co. Telefonas 
fortai 8181.

sausio 3 dienų. Artistai^*-- 

mėgėjai Cb. Vyčių Apsk., po 

vadovyste p. Sakalo, gerai bu

vo prisirengę prie veikalo 

“Nervai”. Visi lošėjai savo 

roles gerai atliko ir atšilau- 

kusius gardžiai prijuokino, y- 

pač pats p. Sakalas Terlės ro

lėj .Įauginusių žmonių dėme

sį atkreipė ir prijuokino.

Bendrai viskas gerai pavy

ko. i

Per pertraukas kalbėjo Cen

tro vice-pirm. ir “Moterų 

Dirvos” red. ponia S. Saka- 

lienė ir D, fCaĮųinskienė. Bu

vo kviestas ir gerb. kun. Bal

tutis, bet dėl svarbių priežas

čių negalėjo kalbėti. Tik gai

la, kad žmonių neperdaug bu

vo. Po laikui Bangelis gailisi. 

O buvę sako: daugiau tokių 

gražių vakarų. ■

Po vaidinimo artistai buvo 

pavaišinti SųjtmgieČių ponų 

Kunčų apertmente. Visi link- 

smfls išsiskirstė.

Jau dvi savaitės, kaip Mo- 

terų Sųjungos 67 kuopos rašt. 

p-lė Marijona SVenciskaitė, 

drauge sn motinėle, sunkiai 

1 serga. Panelė Marijona, kiek 

geriau jaučiasi, bet motinėlė 

gana silpna. Ligones gerai 

prižiūri p. Svenciskas ir po

nai Neftartoniai.

♦
j Dieve duok, kad greičiau 

(pasveiktų. Rėmėjos ir sųjun- 

gietės bei kitos prašomos at

lankyti savb bendradarbes.

' - Rūtelė.
» .

VAIČIULIS
Mirė Sausio Iį^^J St341.ru. 4.-80 
vai. 37 m. amžiaus. Kilo iš Tau
ragės apskr., Pa jūrės parapijos, 
Pakalniškio kaimo. Amerikoje 
išgyveno 17 metų.

Paliko dideliams - nuliudime 
brolį Antanų, “2 pusbroliu Sta
nislovų Vaičiulį ir Kazitrfįerų 
šltnuolį. O Lietuvoje pusbrolį 
Juozapų Niekų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 5362 So. 
Maplewood Avė. LaidotuVšs į- 
vyks Seredoj Sausio 22 d.. 1930 
m., iš namų 8 vai. bus atly
dėtas J Sv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioj Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo, visus 
gimines, draugus-ges tr pažys- 
tatnus-moa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, Pusbroliai
ir Giminės.

I^ildotuVėms patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 6203.

VALANDA
RAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 970 Kilocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

Kas Ketvergą
Iš Stoties

WHFC 1420 Kilocykles
Nuo 7 iki 8 vakare, PosiklauHykite 

Šiuos Programas Rengia

JOS. F. BUDRIU, Ine.
3417-21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

AUOAS Pirmadienis, Sausio 20, 1930

Moterų Sųjungos (57 kuopos 

susirinkimas įvyks 20 d. sau

sio, 8 vai. vakare, parapijos 

svetainėj. Kviečiamos visos 

narės atsilankyti, tnipgi ir 

norinčios prie Sųjungos pri

klausyti. Dnbar gera proga, 

nes vajaus laikas, galite įsi

rašyti už pusę įstojimo, negu 

paprastai. Moterų Sųjunga, 

kaip daugeliui žinoma, tik 

viena tokia lietuvių moterų 

Amerikoj organizacija. Taigi 

moterys, merginos, visos kvie

čiamos į.s^ipnkiiųų ir prisi

rašyti prie Sųjungos. Užtik

rinu, kad būsite patenkintos.

Rūtelė.

HARVEY, ILL. 
Miliaus paveikslai.

Tik kų iš Lietuvos pirmų 

kartų įvyks šioje apielinkėje 

rodymas judamųjų paveikslų 

apie Lietuvų.

Bus rodoma sausio 21 d., 

' 7:30 vai. vak., 15509 S. Hals

ted Str., Harvey, III. • 

Nepraleiskit progos, nes gai 

lėsitės. Rodys ir aiškins J. K. 

Milius. Rap.

PRANEŠIMAI.
West Side. — . Nek. Pras. 

Pan. Šv. draugijos susirinki

mas bus sausio (January) 20 

d., Atišros Vartų parap. salė

je, 8 vai. vak. Visos narės tu

ri būtinai susirinkti, nes bus 

baigiami planai “Valentine 

Party”, ypatingai komisijos.

Koresp.

RAMOVOJ PIRMOS KLE- 
SOS PAVEIKSLAI

Šiandie, sausio 20 d., Ra- 

movos Teatre paskutiniu sy

kiu Bha rųjjflftįą paveikslas 

l“They liąd to See Paris.” Y- 
ra tai smagi komedija apie 

' tai, kaip vienam prasčiokui 

pavyko staiga pralobti. Mat 

; jo žemėj buvo raitas žibalo 

[versmės. Pralobę jie užsima- 

!nė vykti į Paryžių ir ten iš

leisti savo dukterį už kokio 

nors Europos didiko. Tai la

bai juokingas paveikslas.

Toliau Ramovoj bus rodo-

REIKALINGA patyrusi vei 

terka dirbti restotane. Atsi

šaukti į

Brighton Park Restaurant 
4180 Archer Avenue

REIKALING AS.bookeeper, 

patyrimas; gera alga. Kreip

tis po 6 vai. vak.

Bridgeport Furniture Co. 
3224 So. Halsted St.

nin “Goki Diggers of Broad- 

\vny” ir “Song o f Love.”

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

Chieagos Teatre rodoma 

' * Lauffh iny Lady.” Da 1 y va u - 
ja Ruth Chatlerton, kuri sėk

mingai atlikus role veikale 

“Madamo X.”

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

NED. IR PAN. Sausio 19, 20 
“THE RACKETEER”

Dalyvauja Robert Armstrong 

ir Carol Lombard

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

Porcelinls laikrodis kuris užtrauk
tas eina 8 dienas. Guarantuotas. La
bai puikus dėl papuošimo. Tik >2.88

I Taipgi užlaikome naujausios ma- . 
dos elektrikinius laikrodžius. >12.00 
varčios tik ............................................ $8.08

Nestor Johnson’s visiems getai ži
nomi icc skaitai visokių sizų tik
tai ..................v................................. $5.88

Ateikite arba Telefonuokite Lafa
yette 4689. Pristatėm visur.

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit 

«REEN VAId.KV 
PRODUCTS

ūselis šviežių kiauši 
alų. sviesto lr sūrių

Wni. /. Kareiva
Savininkas

So. Paulina St.
Boulevard 1889

T A X O S.
Norintieji žinoti, kiek kai

nuos jūsų namo ar loto Taxos 

už 1928 metų kreipkitės pas

A. OLSZEWSKĮ 
3241 S. Halsted St. 2nd Floor
Čia gausite pilnų inforinacijų

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas .R. Andreliunas *
Užlaikau visokių 

’ auksintų lr slda- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, pianų rolių, 
rekordų lr t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HK1CLOCK 8888

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngnmų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71st St, Hemlock 0367 Res Grovr.hill 1680

Roosevelt Teatre tebeinu 

“The Virginian.’’

MeViekers Teatre eina sma 

gus veikalas “Šutiny Side 

V p.” Yra tai labai linksmas 

veikalas.

Oriental Teatre rodoma

Glovifging the American 

Gir/.” Puikios scenos ir puoš- 

jnios merginos.

United Artists Teatre tebe 

rodoma garsus veikalas “The 

Taming of the Shreic.”

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

NED. IR PAN. Sausio 19, 20 
THEY HAD TO SEE PARIS’

Dalyvauja AVill Rogers ir 

Irene Ridi.

Vitapbone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

{VAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vsdėjss Bridgeport Palntlnę 

* Hardware Co., dabar perėmė visų 
Manį J savo rankas lr duos visose Hs 
Manio šakose plrmea kleaos patar
navimų.

HARDWARE PAINTS 
6 WALL PAPER

Palntera 4fc Decoratora 
J. S. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Vlctory 7241

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CAULFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock. 5526

fįion| Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

M0RTGE6IA1-PASK0L0S

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dienų 
Perkamo reai estete kontraktus 

Internationl Lnvestment 
Corporation

Kapitalas $600.000 89 
8804 SO. KEPZIE AVENUE 

Tel. Lafayette <788-6718

SKOLINAM
PINIGUS

$200 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių 6%

J. NAMON QC CO.
2418 W. Marųuette Road
Arti Westem Avė. 

Telefonas Grovehill 1038

a
I

St341.ru

